
 
   

  
 
 

Kære Emil Moselund  

Tak for din henvendelse af d. 15. august 2022, hvor du beder forvaltnin-
gen redegøre for, om lovgivningen giver jobcentret mulighed for at af-
bryde et igangværende tilbud for at iværksætte et højskoleophold, der 
ikke er en del af kommunens tilbud til ledige.  
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  
Loven giver jobcentret mulighed for at afbryde et igangværende tilbud, 
for at iværksætte et tilbud, der ikke er en del af kommunens tilbudsvifte, 
fx et højskoleophold, når jobcentret vurderer, at tilbuddet understøtter 
borgerens beskæftigelsesmål, og jobcentrets tilbudsvifte ikke rummer 
et tilsvarende tilbud.  

Når jobcentret afbryder et tilbud og iværksætter et nyt, skal borgerens 
Min Plan opdateres, så det nye tilbud fremgår af planen. Min plan angi-
ver borgerens overordnede job- og uddannelsesmål og opdateres lø-
bede, når jobcentret iværksætter et nyt tilbud, eller når der sker væsent-
lige ændringer i borgerens situation eller på arbejdsmarkedet, der bety-
der, at borgerens overordnede job- og uddannelsesmål bør revideres.  

Jobcentrets mulighed for efter en konkret vurdering at lade et højskole-
ophold indgå som en del af borgerens beskæftigelsesplan, hvor borge-
ren bevarer retten til kontanthjælp under opholdet, følger af § 2 i Be-
kendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontant-
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. Heraf fremgår 
det, at det er en forudsætning, at jobcentret finder grundlag for at god-
kende opholdet, og at borgeren fortsat står til rådighed under sit op-
hold, hvilket vil sige, at borgeren er indstillet på at afbryde højskoleop-
holdet for at tage imod et tilbud om arbejde eller anden beskæftigelses-
fremmende indsats. 

Jobcentret kan godkende, at borgeren tager på højskole som led i sin 
beskæftigelsesindsats, når jobcentret vurderer, at opholdet vil kunne 
skabe den bedst mulige udvikling af borgerens faglige, sociale eller 
sproglige kompetencer med betydning for borgerens mulighed for på 
sigt at komme i arbejde eller påbegynde en uddannelse (Lov om en ak-
tiv beskæftigelsespolitik §§ 91 og 92).  
 
Det gælder for alle typer af tilbud eller forløb, som jobcentret kan iværk-
sætte, at de skal gives ud fra borgerens ønsker og forudsætninger, men 
også være rettet mod en del af arbejdsmarkedet, hvor der er gode 
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jobmuligheder, og altid med henblik på at borgeren hurtigst muligt bli-
ver selvforsørgende (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 53).  
Heraf følger, at jobcentret kan give afslag på en borgers ønske om et 
højskoleophold, når jobcentret vurderer, at forløbet ikke i tilstrækkelig 
grad understøtter borgers mål om hurtigst muligt at komme i job eller 
starte på en uddannelse.  
 
Ankestyrelsen har i konkrete sager udtalt, at jobcentret også kan give af-
slag på en borgers ønske om et bestemt forløb, når jobcentret vurderer, 
at et af kommunens egne forløb, kan give borger samme udbytte.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Lund 
Administrerende direktør 

 


